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WAT HEEFT U AAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT?

WELKE GEBEURTENISSEN BEÏNVLOEDEN UW PENSIOEN?

U heeft bij Hagee Stichting deelgenomen aan de pensioenregeling. Daarom ontvangt u één keer 
per jaar een pensioenoverzicht. Op dit pensioenoverzicht staat het pensioen dat u ontvangt. 
Pensioenen van andere fondsen staan niet op dit overzicht.
Wilt u een compleet overzicht van al uw pensioenen? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl. 
Behalve pensioen staat daar ook de AOW vermeld.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met  het Pensioenbureau, telefoon 020 545 03 61, of 
pensioenbureau@technischeunie.com

Sommige gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen. Bijvoorbeeld scheiding en uw 
overlijden. Wat de invloed daarvan is, ziet u terug op het pensioenoverzicht. Maar ook trouwen, 
samenwonen, en veranderen van baan hebben gevolgen voor uw pensioen of de nabestaanden-
pensioenen (partnerpensioen en wezenpensioen). Daarover leest u meer in uw pensioenreglement. 
Dat kunt u bij ons opvragen of downloaden via www.hagee.nl.

Woont u ongehuwd samen? Lever dan bij Hagee Stichting een notariële samenlevingsovereenkomst
in. 

UW PENSIOENGEGEVENS

De onderstaande gegevens zijn gebruikt voor de berekening van de bedragen die op het 
pensioenoverzicht staan.

• Begin deelneming
Dit is de datum waarop u bent gaan deelnemen aan deze pensioenregeling.

• Einde deelneming
Dit is de datum waarop uw deelname aan de pensioenregeling is beëindigd.

WAT VOOR EEN PENSIOENREGELING HEEFT U?

Uw pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst in de vorm van een middelloonregeling. 
Bij de middelloonregeling wordt er uitgegaan van een pensioenopbouw per deelnemingsjaar op 
basis van het bruto jaarsalaris minus de franchise (dit is de pensioengrondslag) en het opbouw-
percentage. Deze pensioenaanspraken werden na afloop van elk afzonderlijk deelnemingsjaar 
definitief vastgesteld. Het totale pensioen is de optelsom van deze jaarlijkse pensioenaanspraken. 
Eventuele pensioenopbouw vóór 2005 heeft plaatsgevonden op basis van een eindloonregeling.

WELK PENSIOEN KUNT U VERWACHTEN?

Opgebouwd pensioen per 1 januari 2021
Dit is het bedrag aan jaarlijks pensioen dat u per 1 januari 2021 heeft opgebouwd. Het is de 
uitkering die u kunt verwachten als u met pensioen gaat.

Alleenstaandenpensioen (alleen bij oude polissen)
Dit is het bedrag dat u ontvangt als aanvulling op uw opgebouwde pensioen. U ontvangt dit
bedrag vanaf de pensioendatum of later vanaf het moment dat u geen partner meer heeft.
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VERHOGING PENSIOEN

Er is sprake van een voorwaardelijk toeslagbeleid. Dat wil zeggen dat het bestuur van Hagee 
Stichting elk jaar beziet of er een toeslag (indexatie) verleend kan worden. Deze toeslag zorgt voor 
het waardevast houden van uw pensioen. De toeslag voor pensioenen is gebaseerd op de 
prijsindex (waardevast).
 
Eventuele toeslagen worden betaald uit het beleggingsrendement. Het al dan niet verlenen van de 
toeslag hangt af van de financiële positie (de dekkingsgraad) van Hagee Stichting. Als de financiële 
positie minder goed is, kan het bestuur besluiten om slechts gedeeltelijk of helemaal geen toeslagen 
te verlenen. Deze situatie kan zich voordoen als Hagee Stichting niet over de wettelijk vereiste 
buffers beschikt. In de afgelopen jaren heeft Hagee Stichting de index niet altijd kunnen volgen bij 
het verlenen van toeslagen. Hierdoor is een achterstand in de toeslagen ontstaan voor zowel actieve 
deelnemers als gepensioneerden. 

BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN

Hagee Stichting heeft een te lage dekkingsgraad. Daarom heeft het fonds een herstelplan 
opgesteld. Informatie over het herstelplan vindt u op onze website; www.hagee.nl.

• Dekkingsgraad
De verhouding tussen het vermogen (geld in kas) van het pensioenfonds en haar verplichtingen  
(wat betaald moet worden).

Het herstelplan is een theoretische benadering van de toekomstige ontwikkeling van de financiële 
positie van het fonds. Bij het opstellen van het herstelplan zijn aannames gemaakt voor het ren-
dement op de beleggingen van het fonds. Het plan is dan ook niet meer dan een indicatie van de 
herstelkracht van het fonds. Volgens het herstelplan bereikt de dekkingsgraad in 2028 het vereiste 
niveau. Als de werkelijke ontwikkelingen anders zijn dan aangenomen in het herstelplan moeten er 
misschien aanvullende maatregelen genomen worden om aan de wettelijke eisen te kunnen voldoen.

WAT ONTVANGEN UW PARTNER EN KINDEREN ALS U OVERLIJDT?

Uw partner en uw kinderen die jonger zijn dan 21 jaar krijgen de uitkeringen van  
partnerpensioen en wezenpensioen die in dit pensioenoverzicht staan.

HOE ZEKER IS UW PENSIOEN?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast.

De hoogte van uw pensioen staat niet vast en kan in uitzonderlijke situaties worden verlaagd. Wij
hebben te maken met onder meer de volgende zaken:
- Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
- Een lage rente maakt pensioen duurder.
- De resultaten van beleggingen kunnen tegenvallen.
 
Lees meer op onze website www.hagee.nl voor meer informatie over onze financiële situatie en de 
beleidsdekkingsgraad, die gevolgen kunnen hebben voor uw pensioen.

UW UNIFORM PENSIOENOVERZICHT              3



HEEFT U NOG VRAGEN?

Voor vragen kunt u contact opnemen met het Pensioenbureau, telefoon 020 545 03 61, of 
pensioenbureau@technischeunie.com, www.hagee.nl

MEER WETEN

Hier treft u de polissen aan waaruit uw totale opgebouwde pensioen is samengesteld. Achter 
de genoemde polis staat het indexatiepercentage vermeld. 
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